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El país de cral
Paula Ferrer i Molina

Imaginació, creativitat, il·lusió, nous mons, certitud (o incertesa), noves amistats, bona gent i bon
rotllo, alternatives i solucions a situacions plantejades, emoció, aventura,....tot això i més es pot
extraure de la lectura de "El país de cral".  La manera de treballar el text pot ser de diverses
formes  diferents,  ací  només  es  presenta  un  qüestionari  de  referència  per  si  pot  servir
d'orientació o ajuda. En tot cas, és tasca de qui ho duga a terme.

1. “Gemma era l’única xiqueta que vivia a Villamina. Un poble molt xicotet”.
Així comença la novel·la "El pais de cral". Només cinc cases, construïdes amb pedra, formaven
aquest poble. Podries indicar en quina d'elles vivia cadascun dels seus habitants o de quin edifici
es tracta?

2. Que fa enmig de la plaça, i d'on ve, l'autobús groc?
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3. A qui buscava Gemma quan es va trobar amb Arles? I on va ser?

4. Els pares de Gemma no volien que anara a la mina, perquè…

 molestava als treballadors que feien les seues tasques.
 estava abandonada des de fia molt de temps i era perillosa.
 estava amagada enmig del bosc i podia perdre’s.

5. El xiquet amb el qual es va trobar Gemma es deia Arles, però...
   - Com era?

- On vivia?

6. Explica breument què és i com funciona el “toboespill”:

    Per a què ho va usar Arles?

7. Bé, anem a conéixer els habitants de Vellamina:

Pau Alcaldessa de Villamina.

Joana Regenta la botiga del poble.
Gemma La dona més vella de la localitat.

Caterina Marit de Caterina.
Llúcia Protagonista d’aquesta història.

Tomeu Metge del poble.
Senyora Vetusta Biòloga forestal i mare de Gemma
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8. Qui són?

9. Arles li va dir a Gemma que li agradava molt jugar a cralbol, que era l’esport més popular de
Pedradecral, però hi havia una jugada que no li eixia bé i havia d'entrenar més, quina era? En què
consistia?

10. Els habitants de Pedradecral realitzaven l'acció de "craletejar" amb bastant freqüència.. En
què consistia:

 realitzar passejos amb bici per les muntanyes de cral.
 eixir a la llum de la lluna per a "claretejar" les coses.
 construir qualsevol objecte fins a donar-li la forma que cadascú desitja.

11.  Gemma  utilitza  el  toboespill  per  anar  a  Cràlia  a  visitar  Arles.  La  xiqueta  vol  conéixer
Pedradecral, però per a veure la ciutat i que ningú els descobrisca, com ho fan?
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12. Abans, Arles va convidar a desdejunar a Gemma. Què és el que li va prepara? (Assenyala)
I de què estava fet tot?

13. Gemma estava entusiasmada amb la seua visita a Pedradecral.  Alguns edificis eren molt
semblants als de Vellamina. Però hi havia dues coses que la van sorprendre. Quines eren?
(Pinta el dibuix)

14. Completa:

- En Vellamina, els xiquets teníen prohibit anar a ….

- En Pedradecral, el xiquets teníen prohibit anar a ….

15. Arles i Gemma es van penjar de la branca, van contar fins a tres, i es van gronxar cap a la
cascada, travessant-la. Immediatament, baixaven pel tobogan de cral fins a arribar a la mina.
Van pujar per una xicoteta escala metàl·lica i, després d'obrir la porta, es van quedar sorpresos.
Què és el que van veure?
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16. I resulta que tots estaven assabentats, menys
ells.  Així  que  després  de  les  oportunes
explicacions, Gemma i Arles ja formaven part de ...

17. Al Ple de l’Ajuntament, qui hi ha?

18. Qui era Marc Pedrola?

 El metge de Plananova.
 Un escriptor de contes que havia publicat moltes històries.
 Un geòleg que coneixia l'existència de la mina de cral.

19. Quina solució van idear Arles i Gemma per a entorpir
la visita de l'alcalde de Plananova i el geòleg?

Aquesta solució va resoldre el problema o, al contrari, el
va complicar més?

I qué va fer el geòleg?

20. Quin poder tenia l’aparell detector que portava el geòleg?
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21. Qui va dir això?:

A.  “Sempre  he  dit  que  jo  no  era  tan  ambiciós  com  els  meus
col.legues, que sols busquen reconeiximent, fama i fortuna. La meua
única ambició és el coneiximent”

B. “Com a científic, em sent molt identificat amb ell, la reputació del
qual  el  precedix.  Jo tampoc he buscat  mai  fama o diners,  només
coneiximent i amor per la ciència”.

A.- Nom:

B.- Nom:

Després  de  visitar  Pedradecral  i  reconéixer  la  importància  de
mantindre el secret, quin nou membre va passar a formar part del
Consell de Guardianes i Guardians?

23. Què van idear per a il·luminar el bosc i així donar un senyal als que els estaven observant des
de la terrassa del consultori mèdic?

24.Indica, almenys, tres accions que
va idear Pau per a mantindre distret
a  l'alcalde  de  Plananova  el  major
temps possible en el bosc:

1.-

2.-

3.-

25. Per què no funcionava el detector de cral del geòleg quan l’utilitzava l'alcalde a l'interior de la
mina?
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26. Un nou habitant es va posar a viure a Vellamina, en una casa de pedra, de nova construcció,
al costat de la botiga. Qui era?

Fi:
Una calorosa nit  de finals d’agost,  el  nou Consell  de Guardianes i  Guardians va decidir,  per
unanimitat, celebrar un sopar de benvinguda en honor al nou habitant de Vellamina. Arles es va
posar a jugar amb el detector de cral i, de sobte,  tots els cralians de la taula es van tornar de
color blau. Tots el van mirar. El xiquet, encara que no s’atrevia a alçar el cap, sentia l’esguard
inquisitiu dels seus pares. Finalment, va deixar anar un somriure que volia semblar innocent i va
exclamar amb naturalitat:
–  No us preucupeu, l’efecte només dura….
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